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Längdkommittén i Dalarnas Skidförbund bjuder in till Allägret i Orsa Grönklitt! 

 

Syfte:  Allägret är ett läger där vi möts från olika klubbar i olika åldersgrupper, tränar och 

utbildar oss i olika former och har trevligt tillsammans.  

Tid:  Samling och registrering ca 09.30 lördag 8 oktober på skidstadion (exakta tider kommer 

att skickas ut i PM:et ca 1 vecka innan lägret).  

Kom ombytta i träningskläder.  

Lägret avslutas efter lunch, söndag 9 oktober. 

Ålder:  Ungdomar födda 2012–2007 (alla klubbar som har ungdomar födda 2012–2011 ska ha 

medföljande förälder/ledare tillgängliga på stadion). 

Boende:  Boende bokas av klubbarna hos Orsa Grönklitt. 

Mat:  Måltider för alla bokas av klubbarna själva enligt uppgifterna nedan. 

Orsa Grönklitt erbjuder följande alternativ  

Logi:   Logi i stugor i centrumbyn med 4- eller 6-bäddar, kök, dusch, wc och öppen spis  
Pris 725:-/4-bäddsstuga och 795:-/6-bäddsstuga   

 

Mat:   1 x frukost, 2 x lunch, 1 x middag inkl måltidsdryck Serveras på 
restaurang Ugglan & Björnen  
Pris 355:- för barn – 15 år och 515:-/vuxen. 

 
Bokning av boende/mat:  Mejla klubbvis till Cecilia Difs; cecilia.difs@gronklittsgruppen.se  ange DSF Alläger 

 
Deltagarkostnad:  Alläger 250 kr/ deltagare. Faktureras klubben. 

Alläger 8- 9 oktober 2022 

mailto:cecilia.difs@gronklittsgruppen.se
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Anmälan:  Via anmälningslänken senast 23 september.  

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1628309 

 

Fotografering:  Vid anmälan godkänner du även att medverka på foton som kan publiceras på Dalarnas 

Skidförbunds hemsida, Facebook och Instagram.  

Skulle någon inte godkänna detta måste det meddelas DSF kansli vid anmälan.  

 

Tidsschema:  Detaljerat program och utrustningslista mejlas ut till de anmälda ca 1 vecka före 

Allägret. 

 

Övrigt Alla klubbar som har ungdomar födda 2012–2011 ska ha medföljande förälder/ledare 

tillgängliga på stadion. 

Beroende på deltagarantalet så kan vi komma att behöva ha hjälp av klubbledare för att 

bemanna grupperna, vi återkommer om detta.  

 Vi ser gärna att föräldrar/ledare som finns på plats finns med som hjälpledare. Fråga 

gärna respektive gruppledare om extra hjälp behövs.  

Frågor:  DSF kansli, Minna Sunesson; 072-240 48 00, dalarnas.skidforbund@dalaidrotten.se 

 

 

 

Vi ses i Orsa Grönklitt! 
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